
Uchwała Nr xxvll/'l42120l3
Rady Gminy Czermin
z dnia 26 kwietnia 2013 roku

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie ań' 18 ust. 2 pkt 15, ań. 40 ust. 1 i ań. 41 ust 1 ustawy z dnia
8 marca 'l990 r. o samoŻądzie gminnym (Dz. U. z2001 r., Nr 142' poz. 1591 z póżn.
zm') olaz ań. 6n i 6m ustawy z dnia 'l3 Września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku W gminach (Tekst jednolity: Dz. U' 2012 r. poz. 391 z póżn' zm.)'

Rada Gminy Czermin
uchwala, co następuie:

sr
] ' Ustala się Wzór formularza deklaracji o Wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi składanej przez Właścicieli nieruchomości, W brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały'

2. Deklaracja może byó składana W formie papierowej lub elektronicznej'

s2
1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych W dniu podjęcia niniejszej uchwały

zobowi+ani są złoŹyó do Wójta Gminy czermin deklaracje' o której mowa W s 'l

w terminie do dnia 31.05.2013 r.

2' Właściciele nieruchomości W których W dniu podjęcia niniejszej uchwały nie
zamieszkują mieszkańcy i na Kórych W dniu podjęcia niniejszej uchwały nie
powstają odpady komunalne zobowiązani są złoŻyć do Wójta Gminy czermin
dekIaracje, o której mowa W s 'l w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pieMszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadóW komunaInych.

s3
W przypadku zmiany danych zawańych w złożonej deklaracji będących podstawą
ustalenia Wysokości należnej opłaly za gospodarowanie odpadami Właściciel
nieruchomości jest obowiązany złoŻyć do Wójta Gminy czermin nową deklarację
W terminie 14 dni od dnia nastą]ienia zmiany'

s4
1 ' Deklarację Właściciel nieruchomości może złoŻyć za pomocą Elektronicznej

Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP W formacie xml.

2. Akceptowane formaty załącznikóW to: doc, docx, pdf.

3. Układ informacjiW deklaracji i powiązań między nimi określa załącznik Nr 1 do
uchwały.

4. Deklaracja składana W formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym
podpisem elektronicznym WeMikowanym za pomocą Ważnego kwalifikowanego
ceńyfikatu W rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie
elektronicznym (Dz. U. z2001 r., Nr 130, poz.1450 zpóżn. zm') lub podpisem



-2-

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z atŁ. 20a i 20b ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotóW realizujących zadania
publiczne (Dz. u. z2005 r., Nr 64, poz' 565 z późn' zm.)

s5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy czermin

s6
Uchyla się uchwałę Rady Gminy czermin Nr XXVu139/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

W sprawie ustalenia Wzoru deklaracji o Wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właśc|cieli nieruchomości

s7
Uchwała Wchodzi W życie po upływie 'l4 dni od dnia jej ogłoszenia W Dzienniku
Urzędowym WojewódŹwa Podkarpackiego.
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Pol,A JASN E WYPEŁNI'Ą wŁAścIc]EL NlERUcEoMosc], WI?ELNIAC KoMPtIIERowoo LUB RIczNlE'
DRUKOWAN\'1\'1I LITERAMI.NIEBIISKIM LIB CZARN\AN KOLOREM

DEKLARACJA o wYSoKoścI oPŁATY ZA GosPoDARowANlE oDPADAMI KoIIUNALNYM|

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 wTześnia 1996 f' o utrz}łnaniu czystości i porządku \ł gminach
(Tekstjednoljry| Dz' U. z 2012I' poz.391 zpó^' zm.\

składający: Formularz przeaaczony jest dla właścicieli nieruchoności zamieszkafych oraz właścicieli
nieruchomości niezamieszkĄch położonych na tereni€ Gminy czermin

ieisce składania: UŁąd cmin} C7ermin. C7errnin l40;3q-]04 C7ermin
T€rrnin składania l' Pierwsza w terminie do dnia 31'05.2013 r.
deklaracji| 2. W teminie 14 dnia od dnia zamieszkania na dan€j nieruchomości pieltvszego

mieszkanca lub powstania na danej nieruchorności odpadów'
3. Kol€ina w terrnini€ 14 dli od dnia nastaDienH all

organ właściwy
do złożenia deklarac

A. MlEJscE zŁozENIA DEKLARACJI

]. Nazwa i adres si€dziby organu' do którego naleł złołć deklarację:

URZĄD GMINY CZERMIN; CZERMIN 140 ; 39-304 CZERMIN

B. oBowIĄzEK zŁożENIA DEKLARACJI
2'okoli€zności powodujące obowiązek złożenia dek]alacji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

B
złoŻenie pielwszej d€klaracji

tr
korekta deklamcji

C. RoDzAJ wł,AsNoscl (zaznac^ć vłaściw kv'dr'ttrtr
właścicieli wspólwłaściciel uż]4kow k' posiadacz nierucbomości, inny podmiot władający nieru€hornością

najemca, dzierżawca

B

D. DANE sKŁĄDAJĄcEGo DEKLARACĘ
3 ' Rodzaj podniotu (zaanaczyć właściwy)

trtr o
osoba fizyczna osoba prauna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości

Dńłllel
4. Nazwisko 5. Pielwsze inię' drugie inię 6. Nr telefonu kontaktoweso.{

7. Peha nazwa podmiotu w prŻ}padlQ nie.uchomości ni€zami€szkalych

PESEL roowczv osob fizvcaych) / NIP (dotrczY osób orawnYch ore lędnostek oĘmizacyinvch nieposiada]qcrch osobołÓści pńMei)

PESEI- / NIP

E. ADRES SIEDZIBY/ADRf,S ZAMIESZKANIA (do korespondencji)

8. Kraj 10. Powiat

11. Gmina 12. Miejscowość 13 .Nr domu 14. Nr lokalu

15. Ulica l 6. Kod pocao\ły

F. ADRES NIERUCHoMoŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA KTÓREJ PowsTAJĄ oDPADY
18. Gmina lo' N.4iejscowość 20. Nr domu/nr lokalu 2t. Kod pocŻowy 22. Poczla

c. ADRES NlERUcHoMoŚcr NIEZAMIESZKAŁEJ NA KTÓREJ PowsTAJĄ oDPADY
23. Gmina 24' Miej sco\łość 25. Nr domdnr lokalu 26. Kod pocztowy 27.Pocńa



H. ośwIADczAM, żE oDPADY KoMUNALNtr Z NlERUcHoMoŚcl (zaŻnaczyć właściwy kwadrat)

wskazanej w części F 
'G 

będą zbierane w sposób: seleĘwny D niesel€kry'wny oako odpady znieszane) E

l. DoTYczY TYLKo WŁAŚCICIELI NlERUcHoMoŚcl ZAMIESZXAŁYCH
oświadczam' że na t€renie nierLrchomości wskazanej w .zęści F niniejszej
deklaracji zanieszkuj€ w poszczegó]nych gospodarstwach domowych|

stawka opIary ustalona w uchwale Rady cmin} częmin w sprawię w}boru m€tody
ustaLenia opłał za gospodarowanje odpadamj komunalnyńi oraŻ uslalenia stawki
opła1y od właścicieli nieruchomości ,mieszkałych:
Miesięczna kwota opłaty (suma kwot z poz. 30 i poz' 31)
W przwa.lku 81! fu teleńie kiefuĆhońaś.j wsląmje rylka je.I o gospodaNtło dońNe
v poz' 29 1poz 31fule4rpisać0eela)

33. Kwota oołatv z poz' 32 słownie zł:

J. DoTYCZY TYLKo wŁAŚcIcIELI NIERUcHoMoŚcI NIEZAMIESZKAŁYCH

34' wybór poj€nnika do gronadzenia odpadów komunalnych (Żamaczyć właściwy kwa&at(y))

D rzo a.n' D zło a.' E nroa-' D 6000 d.rr'

opłaty Ża pojemnik o ok€ślonej pojemości z odladmi komuahymi

lloŚć poienników \łskazalych w p].1. 34.

częstotliwość odbionr Dojemników w okesie miesiaca 37...

Miesięczra kwota opłaty (stanowi ilocłn poz.35* poz'36* poz' 37)
't8

(kwota opłaty w zł)

39' Kwota oDłatv zooz' 38 sło}łnie zł:

K- ośWIADCZENIE l PoDPls sKŁADAJĄcEGo DEKLARACĘ/oSoBY REPREZENTUJACEJ
sKŁADAJAcEco DEKLARACĘ

że żnane sąml pr.eplsy Kodgksu Kamo skarbowggo art' 50'Ź Pdanie danych niezgodnych prawdą'

zg.drc2!n 2] El l Ebły o oclmnie dnych osobo*ych z dlia 29 sieaDia 19q7I (tkljednolity DŻ U z2002r',Ni lo1'poŻ'92óu póa b') s'}fa'o zgodę
m p'eMnmie pmz U'ąd Gniny cŻmin' czemjn ]4o dńych ośobołych doqcą.y.h moj.j osoby * ccl! pŹeprcwrdrur posĘpowmb rdninishrcyjrego

40' Miejscowość, data 41' Cąaelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

L. ADNOTACJE ORGANU
PoucŻ.ni.:

l' Niniejsa dekl&acja st owi podstawę do v!Śbwienia Ętułu vlkonawcŻego zgodnie z pż@ismi uslały z dnia l7 si.rpnja 19óó r'
o poslępoivaniu ee&tucrjnF s administfuji (TelśtjednolĘ DŻ. u ' z20l1l' poz. 1015 z późn. d')

2' sposób zbiermia odpadów konualn}ch będzio podlęgal tontrcli w pŹ'padku stwierdzenia nie \rywią4veia Śię z obowiąŻku slektyMego
żbieimia odpadół wójt cmiÓy cemin naliczy v d@dre dęc'zji oplatę 2a odbier ie odpadów nieszfuych Me z Żaległ]di odselkmi'

obi.Śnieni!:

l. wlaścicięl nięruchoności jest zobowiązey złołó dek]eację do wójt! Gńiny crmin o wysokości oplaly a gospoddowmie odpadmi
konua]n)mi w lęminie 14 dni od dnia zmieszkfuia Óa dfuej nifuchońości pieNsŻego mieszkancą poNsleia ba dmej ni€ruchomości
odpadół *omunalnych lub hiŃy do'cn będących podśa*q usta]enia Ęsokości oplaty za gospÓddołdie odpadmi komunalnyfii

2 zcÓdnie z aft. 60 uslasT Ż d.ia 13 wEoślja l99ó r' o utrąmeiu czystości i poŹądlT w gminach ł @ie nieŻłożria dek]&acji
z gospod&owfuie odpadmi lońBaln mi albo uaadnionych ł4plitvości @ do dfuych zawattycn w dekIdacj i wójt omin' czemin okeśIą
ł drcdz€ decyzji' sTsokość oplaty Ża gospodeowmie odpadmi komunaln'mi' biorąc pod uNaeę uaadnione szacuŃi. s $m śr€dnia ilośó
odpadów tonua]ntcn poNslających na nimchońościeh o podobn}m cheal(letr'

J' Dla k'deJ rrru(hoTo"c' na]..f /loĄ. odrębna deudo.je
4' w pżylldku nieruchoności' Idóre spelnia]ą tvMki F i c stosuj9 się 6adę sunowmia na]eżlości oplal okeślÓnych N cŻęści I ÓIeJ zgodnie

z aft. 6j ust 4 ustatr! o utŹymdiu czystości jporądku v gminach

J. za gospodBstłÓ dÓńos'e uwźa się Żespćł osób spolaeMioÓycb lub niespokEłnionych nieszkającycn r@n i wspólnie uE4mującyclr się.

ó..KodełsKłnosklrboufart56'$l.PodatniLklóryskladającorgmołipodaltołenu'iÓnemuupBMiononuorgoovilub
plairikowi dokleeję lub ośsiadcz€nie, podaje niepldRdę lub zalaja pńłdę albo ńie dopełnia obowiąŻku Żałiadonieniao miMie
ob.]ęłcb nini dmych' pEez co neaża podalek na uszcnptenie, podlega kMe erzymy dÓ 720 slawek d'emych albo kee
pozbawifuia wolności' a]bo obu tym keom lącaie'
$ 2 Jeżeli lolota podatku Óeażon.go na uszc4plonięjęsl na]ej *'ańości, sprawca c4nu zbronionego okeślonegÓ w s l podleg.
kMe Bż}My do 720 st.łet dŻiemych
$] Jeżeli kwota poda&u n&.żonego na uszczuplenie nie pŹeloaca uslawow.go progu' spBwca cłIu zabonionego okJeślonego
u !lpodleed ld/e B7ta1) /artuoc/enie.L&bo e

s 4' KMe określonej *' lj 3 podlega tałże ten podatJik' klóry ninÓ ujaMienia p'edńiotu lub podstał' opodalkowfuia.ie sklada ł
leminie orgoowj podalkołęmu Iub płatrikołi d€kl acji lub oświadczenia'

*' łpeł]ieniepoŻ 6 ł c4 ści D j est nieoboivi ąlkoNe


